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,,Saulės" privati gimnazija

5-IVG klasės



5a klasė: technologijų laboratorija

✓Susipažinta su molio rūšimis, moliui
būdingomis savybėmis.

✓Nulipdyti molio dubenėliai.

✓Sukurti unikalūs puodeliai, dekoruoti
originaliais piešiniais.



5b klasė: 
menų laboratorija
,,Ruduo atsispindi stikle“

Vitražo manufaktūroje 

susipažino su vitražo 
muziejaus ekspozicija, vitražų 
kūrimo technikomis. 
Taikydami stiklo ,,fusing“ 
arba stiklo sukepimo 
techniką sukūrė autentišką 
vitražą.

Išeivių menininko K. 
Varnelio muziejuje 
apžiūrėjo optinės 
tapybos autorinę 
kolekciją. 

Viešėdami Lietuvos 
teatro, muzikos 
ir kino muziejuje 
linksmai įvaldė kino 
filmų triukšmo 
įgarsinimo technikas.  



6a klasė: gamtos laboratorija

✓ Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje ir zoologijos sode tyrinėta Lietuvos ir pasaulio

gyvūnų įvairovė.

✓ Klausydamiesi gidės pasakojimų, savarankiškai tyrinėdami muziejaus eksponatus, stebėdami

zoologijos sodo gyvūnus, mokiniai atliko gamtos užduotis ir kūrė meninį gyvūno aprašymą.



6b klasė: muzikos kūrybinė laboratorija

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje įgasinome triukšmus ani-
maciniuose ir trumpametražiuose filmukuose. 
Lietuvos nacionaliniame kultūros centre aplankėme muzikos įrašųstu-
diją, apžiūrėjome tautiniųkostiumų kolekciją, ilsėjomės ir užkandžia-
vome Bernardinų sode.



7 klasė: matematikos laboratorija

✓ Susipažinta su Pitagoro teorema ir jos įrodymu.

✓ Išsiaiškinta, kuo skiriasi deimantas
nuo brilianto.

✓Pagamintas brilianto modelis.

✓ Pažintis su robotų
pasauliu įmonėje

,,ELINTA"



8 klasė: istorijos –
dorinio ugdymo 
laboratorija

✓Atliktas lauko
tyrimas LDK pilys ir
bendruomenės.

✓ Tyrimo laukas: Medininkų ir
Trakų salos pilys, bažnyčios, 
karaimų istorinė atmintis.

✓ Kūrybinis produktas –
reklama turistams.



IG klasė: užsienio kalbų laboratorija

Užsienio turistams pristatėme Vilniaus senamiestį. Rusų, 

vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis supažindinome su

Vilniaus universitetu, Šv. Jonų bažnyčia, Vokiečių gatve, 

Prancūzų ambasada, Užupiu bei kitais žymiais

senamiesčio objektais.



IIG klasė: 
lietuvių kalbos
laboratorija

✓ Mokiniai aplankė Maironio muziejų

ir J. Tumo-Vaižganto memorialinį butą.

✓ Susipažinome su J. 

Tumo-Vaižganto

asmenybe ir kūryba.

✓ Pažintis su Maironio

kūryba. Įdomu patyrinėti

Maironio rankraščius.



✓ IIIG ir IVG klasių mokiniai dalyvavo išvykoje į 

Kauno VII fortą, kur vyko gamtos mokslų 

kūrybinės laboratorijos.

✓ Mokiniai dalyvavo šiose edukacinėse pamokose: 

„Kraujas – gyvybės tėkmė“, „Šviesos magija“ ir 

„Konstrukciniai galvosūkiai“.

III-IVG klasės:

gamtos mokslų laboratorija


